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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження 

 (назва навчальної дисципліни) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 4 
Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   
 

Термін навчання (рік) 
1 р. 10 міс. 

Змістових модулів 2 

Курс – 1 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

Семестр – 1 

Лекції 

24 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 64 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика 

40 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

здобувача вищої 

освіти – 56 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

56 год. 

Вид контролю:  

модульний контроль 

 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 
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І. ВСТУП 

 
Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Медична хімія та клінічні біохімічні 

дослідження» складена відповідно до освітньо-професійної програми, яка затверджена на 

засіданні Педагогічної ради коледжу від 10.12.2018 р. протокол № 3, стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 223 Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344. Освітньо-професійна програма, 

робоча навчальна програма введені в дію з 01 вересня 2019 року, переглянуті й затверджені 

на засіданні Педагогічної ради коледжу 31.08.2020р. протокол № 1. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Медична хімія та клінічні біохімічні 

дослідження» розрахована на 120 годин (4 кредити), з яких лекцій – 24, практичних занять – 

40, самостійної роботи здобувачів освіти  – 56 годин. 

Метою викладання медичної хімії та клінічних біохімічних досліджень, як 

фундаментальної дисципліни, є формування умов для розвитку фундаментальності та 

практичної спрямованості, уявлення про закономірності функцій та процесів у цілісному 

організмі та його частинах (системах, органах, тканинах, клітинах), виявлення причин, 

механізмів й закономірностей життєдіяльності організму на різних етапах розвитку 

організму у взаємодії з навколишнім середовищем у динаміці життєвих процесів. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Медична хімія та клінічні біохімічні 

дослідження» спрямовані на  досягнення результатів навчання, формування системи знань 

професійних умінь та практичних навичок, що складають основу майбутньої професійної 

діяльності. 

Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні результати 

навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона здоров’я. 
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ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 03 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

Знати особливості 

пізнавальної діяльності 

людини, спрямованої на 

розкриття загальних, істотних 

зв'язків і співвідношень речей 

на достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, 

розширяти і поглиблювати 

свої знання про них; 

аналізувати і синтезувати 

утворені поняття шляхом 

суджень, міркувань, 

умовиводів. 

Набути комунікативного досвіду 

в процесі адекватного 

сприйняття і розуміння змісту 

повідомлень. 

Вміти створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 

інформації. 

ЗК 04 Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні 

задачі і проблеми, які 

виникають у професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, 

знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та 

нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень 

у складних умовах 

ЗК 05 Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

Мати глибокі знання із 

структури професійної 

діяльності. 

Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що 

потребує постійного 

оновлення та інтеграції знань. 

Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність 

до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем 

автономності. 

ЗК 06 Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово 

Використовувати при фаховому 

та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову. 

Нести відповідальність за вільне 

володіння державною мовою, за 

розвиток професійних знань. 

ЗК 08 Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій 

Мати глибокі знання в галузі 

інформаційних і 

комунікаційних технологій, 

що застосовуються у 

професійній діяльності 

Вміти використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології у 

професійній галузі, що 

потребує оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

розвиток професійних знань та 

умінь. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 02 Здатність розпізнавати й 

інтерпретувати ознаки здоров’я і 

його змін, хвороби чи інвалідності 

(оцінка/діагноз), обмежень 

можливості повноцінної 

життєдіяльності і визначати 

проблеми пацієнтів при різних 

захворюваннях та станах 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

знати методики та стандартні 

схеми опитування та 

фізикального обстеження 

пацієнта. 

Вміти провести бесіду з 

пацієнтом (у т.ч з 

дитиною), на підставі 

алгоритмів та стандартів, 

використовуючи 

стандартні методики провести 

фізикальне обстеження 

пацієнта. Вміти обстежити 

психомоторний та фізичний 

розвиток дитини Вміти 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію при 

спілкуванні з пацієнтом. Вносити 

інформацію про стан здоров’я 

людини, дитини або 

внутрішньоутробний розвиток 

плоду до відповідної медичної 

документації 

Нести відповідальність за 

якісний збір інформації на 

підставі співбесіди, опитування, 

огляду, пальпації, перкусії, 

аускультації органів та систем та 

за своєчасне оцінювання стану 

здоров’я людини, 

психомоторного та фізичного 

розвитку дитини, 

внутрішньоутробного розвитку 

плоду та за прийняття 
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оцінити стан здоров’я людини 

(у т.ч. дитини). 

відповідних дій 

СК 06 Здатність ефективно 

застосовувати сукупність 

медсестринських навичок (вмінь), 

медичних засобів, втручань та дій 

при оцінці функціонального стану 

пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до 

діагностичних досліджень та заборі 

біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

стандартні методики 

проведення лабораторних та 

інструментальних досліджень 

(за списком 4). 

Вміти аналізувати результати 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

та на їх підставі оцінити 

інформацію щодо діагнозу 

хворого (за списком 4) 

Формувати та донести до 

пацієнта та фахівців висновки 

щодо необхідного переліку 

лабораторних та 

інструментальних досліджень (за 

списком 4). 

Нести відповідальність щодо 

оцінювання результатів 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

СК 13 Здатність виявляти зв’язок 

клінічних проявів захворювань з 

результатами 

додаткових методів дослідження 

Знати: 

клінічні прояви захворювань; 

- дані додаткових методів 

досліджень при різній 

патології. 

Вміти: 

- використовувати основні 

методи медсестринського 

обстеження пацієнтів 

різного профілю; 

- інтерпретувати 

результати додаткових 

методів дослідження; 

обгрунтовувати призначення 

етіотропної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 

Дотримання етичних принципів 

та деонтологічних норм у 

спілкуванні з пацієнтами та їх 

оточенням з метою отримання 

згоди для проведення досліджень 

та виконання призначень лікаря 

Здатність самостійно робити 

виважені висновки та 

обгрунтовані судження 

відповідно до результатів 

дослідження пацієнта 
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ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після завершення 

вивчення дисципліни «Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження», є: 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, 

ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного 

матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження. 

ПРН 15. Використовувати прості і доступні під час масових обстежень і спостережень 

методи, апаратуру біохімічного аналізу; володіти найбільш поширеними методиками 

біохімічного обстеження організму людини. 
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IV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Навчальна 

практика 
СРС 

I-семестр  

Модуль 1. Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження 

Змістовий модуль 1. Клінічна біохімія вуглеводного, ліпідного обмінів та біологічно 

активних речовин. 
1. Вступ в дисципліну «Медична хімія та клінічні 

біохімічні дослідження». Аналітичні технології та 
обладнання сучасної клініко біохімічної лабораторії. 
Об'єкти і методи дослідження.  

10 2 4 4 

2. Аналітична надійність і значимість лабораторних 
тестів. Система управління якістю лабораторними 
дослідженнями в лабораторіях клінічної біохімії. 

8 2 2 4 

3. Клініко-біохімічні критерії обміну вуглеводів в нормі 
і патології. 

12 2 4 6 

4. Клініко-біохімічні критерії обміну ліпідів в нормі і 
патології. 

12 2 4 6 

5. Клініко-біохімічні критерії водно-сольового балансу 
в нормі і патології. 

12 2 4 6 

6. Клініко-біохімічні критерії кислотно-лужної 
рівноваги в нормі і патології. 

6 2 2 2 

Всього модуль 1 60 12 20 28 

ІI-семестр  

Змістовий модуль 2. Клінічна біохімія обміну білків, нуклеїнових кислот. 

7. Клінічна біохімія вітамінів. 8 2 2 4 

8. Клініко-біохімічні критерії вітамінного обміну в 
нормі і при патології. 

10 2 4 4 

9. Клінічна біохімія білкового обміну . 10 2 4 4 

10. Біологічна роль нуклеїнових кислот (ДНК, РНК.) 8 2 2 4 

11. Основи клінічної ензимології. 12 2 2 6 

12. Клінічна біохімія гормонів. 12 2 4 6 

13. Підсумковий модульний контроль   2  

Всього модуль 2 60 12 20 28 

Усього за курс навчання: 120 24 40 56 
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V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/п 
Тема лекції 

Кількість 
годин 

I-семестр 

Модуль 1. Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження 

Змістовий модуль 1. Клінічна біохімія вуглеводного, ліпідного, обмінів та біологічно 

активних речовин. 
1. Вступ в дисципліну «Медична хімія та клінічні біохімічні 

дослідження» Аналітичні технології та обладнання сучасної 
клінікобіохімічної лабораторії. Об'єкти і методи дослідження.  

2 

2. Аналітична надійність і значимість лабораторних тестів. Система 
управління якістю лабораторними дослідженнями в лабораторіях 
клінічної біохімії. 

2 

3. Клініко-біохімічні критерії обміну вуглеводів в нормі і патології. 2 

4. Клініко-біохімічні критерії обміну ліпідів в нормі і патології. 2 

5. Клініко-біохімічні критерії водно-сольового балансу в нормі і 
патології. 

2 

6. Клініко-біохімічні критерії кислотно-лужної рівноваги в нормі і 
патології. 

2 

Всього модуль І: 12 

ІI-семестр  

Змістовий модуль 2. Клінічна біохімія обміну білків, нуклеїнових кислот. 

7. Клінічна біохімія вітамінів. 2 

8. Клініко-біохімічні критерії вітамінного обміну в нормі і при патології. 2 

9. Клінічна біохімія білкового обміну . 2 

10. Біологічна роль нуклеїнових кислот (ДНК, РНК.) 2 

11. Основи клінічної ензимології. 2 

12. Клінічна біохімія гормонів. 2 

13. Всього модуль ІІ: 12 

Усього за курс навчання:    24 



 

10 

 

VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ  
№ 

з/п 
Тема практичного заняття 

Кількість 

годин 

I-семестр  

Модуль 1. Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження 

Змістовий модуль 1. Клінічна біохімія вуглеводного, ліпідного обмінів та біологічно 

активних речовин. 

1.  Структура та особливості роботи у біохімічній лабораторії. 2 

2.  
Аналітичні технології та обладнання сучасної клініко біохімічної 

лабораторії. Об'єкти і методи дослідження. 
2 

3.  
Система управління якістю лабораторними дослідженнями в 

лабораторіях клінічної біохімії 
2 

4. 2 Клінічна біохімія вуглеводів. Вуглеводи крові. 2 

5. 3 
Обмін вуглеводів. Клініко-діагностичне значення вуглеводів в крові та 

сечі. 
2 

6. 4 Клінічна біохімія ліпідів. Регуляція обміну ліпідів. 2 

7. 5 Ліпідограма. Алгоритми діагностики порушень ліпідного обміну. 2 

8. 6 
Клініко-біохімічна роль неорганічних речовин – води, катіонів і аніонів у 

обмінних процесах. 
2 

9. 7 

Явище дегідратації та гіпергідратації організму. Патологія кислотно-

основного стану – метаболічний та респіраторний ацидоз і алкалоз, 

лабораторні показники. 

2 

10. 8 
Регуляція концентрації іонів водню як одна із важливих складових 

кислотно-лужної рівноваги (КЛР). 
2 

Всього модуль І: 20 

ІI-семестр  
Змістовий модуль 2.  Клінічна біохімія обміну білків, нуклеїнових кислот. 

11.  Клінічна біохімія вітамінів, їх класифікація.  2 

12.  Основні методики біохімічної діагностики вітамінів в крові та сечі. 2 

13.  
Білковий склад сироватки крові, методи визначення, зміни при 

патологічних станах.  
2 

14.  Клініко-біохімічна характеристика первинної і вторинної гіперурикемії 2 

15.  
Біохімія білкового складу сироватки крові, методи визначення, зміни при 

патологічних станах.  
2 

16.  

Діагностичне значення С-реактивного білка. Утворення креатиніну, 

діагностичне значення визначення співвідношення креатин/креатинін у 

сироватці крові та сечі. 

2 

17.  
Хімічна природа та загальні властивості ензимів. Особливості клінічної 

ензимодіагностики. 
2 

18.  
Клініко-біохімічна характеристика гормонів як біологічно активних 

речовин. 
2 

19.  
Клініко-біохімічна характеристика та механізм дії гормонів підшлункової 

залози інсуліну та глюкагону, лабораторна діагностика порушення їх дії. 
2 

20.  Підсумковий модульний контроль 2 

Всього модуль ІІ:   20 

Усього за курс навчання: 40 
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VІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

I-семестр 

Модуль 1. Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження 

Змістовий модуль 1. Клінічна біохімія вуглеводного, ліпідного обмінів та біологічно 

активних речовин. 

1. 

Вступ в дисципліну «Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження». 
Об'єкти і методи дослідження. Клініко біохімічні критерії обміну білків 
вуглеводів та ліпідів 

2 

2. Загальні питання клініко-біохімічної лабораторної діагностики. 2 

3. 

Значення знань з клінічної клінічної хімії для впровадження принципів 

доказової лабораторної медицини. Значення знань з клінічної клінічної хімії 

для впровадження принципів доказової лабораторної медицини в клінічну 

практику медичних закладів України. 

2 

4. 

Преаналітичний, аналітичний, постаналітичний етапи в роботі біохімічних 

лабораторій. Вимоги до компетентності та якості медичних лабораторій, які 

задокументовані в ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги 

до якості та компетентності».  

2 

5. 

Типи регуляції рівня глюкози в організмі. Причини порушення вуглеводного 

обміну, види. Порушення глюкозного обміну, гіпо та гіперглікемії – 

визначення, причини та наслідки.  
2 

6. 

Особливості преаналітичного етапу лабораторного дослідження глюкози : 

підготовка пацієнта, умови взяття та зберігання біологічних рідин для 

дослідження. 
2 

7. Методи дослідження обміну глюкози. Мукополісахаридози, типи. 2 

8. 
Регуляція обміну ліпідів Жирова інфільтація печінки. 

Діагностичні критерії атеросклерозу як хронічної запальної реакції. 
2 

9. Ліпопротеїни сироватки крові.  2 

10. Порушення обміну ліпідів. Дисліпідемії, механізми виникнення.  2 

11. 
Механізми регуляції об’єму рідини та іонного складу. Основні види 

порушень балансу води та електролітів.  
2 

12. 

Явище дегідратації та гіпергідратації організму. Патологія кислотно-

основного стану – метаболічний та респіраторний ацидоз і алкалоз, 

лабораторні показники. 

4 

13. 

Вміст мікро- та макроелементів, внутрішньоклітинної та позаклітинної води в 

організмі людини. Роль гормонів – вазопресину, паратірину, 

тіреокальцітоніну, мінералокортикоїдів у регуляції водно-сольового обміну. 
2 

Всього модуль І: 28 

ІI-семестр 

Змістовий модуль 2.  Клінічна біохімія обміну білків, нуклеїнових кислот. 

14. 
Високоефективна рідинна хроматографія, як спеціалізована методика 

визначення кількості вітамінів в крові.  
2 

15. Алергодіагностика.  Генетична діагностика порушень обміну вітамінів. 2 

16. 
Патологія метаболізму вітамінів, екзогенні та ендогенні гіпо- та 

гіпервітамінози, порівняльна характеристика їх клінічних проявів. 
4 

17. Складові небілкового азоту сироватки крові. 2 

18. 
Ферменти, загальні положення: визначення, структурно-функціональна 

організація,  властивості, види (прості, складні) та функції 
2 

19. 
Класифікація і номенклатура ферментів. Види ферментів сироватки крові: 

клітинні, секреторні і екскреторні  
4 

20. Біологічна роль нуклеїнових кислот (ДНК, РНК.) 2 
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21. Хімічна природа та загальні властивості ензимів. 2 

22. 
Особливості клінічної ензимодіагностики. Органоспецифічність окремих 
ензимів, походження ензимів сироватки крові. 

4 

23. 
Хімічна природа та вплив на обмін речовин гормонів клітин кори 
наднирників – глюкокортикоїдів та мінералокортикоїдів, лабораторна 
діагностика гіпо- або гіперпродукції гормонів. 

4 

 Всього модуль ІІ: 28 

Усього за курс навчання: 56 
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VІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ 

ЗАВДАННЯ (ДАЛІ – ІНДЗ)  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (далі – ІНДЗ) є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності здобувач освіти, результати якої використовуються у процесі 

вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання ІНДЗ 

прилюдним захистом навчального проєкту, виступом на засіданні наукового гуртка, 

публікацією матеріалів в журналах (тези, статті), участю у наукових конференціях, 

створення фільмів, презентацій.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу «Медична хімія та клінічні 

біохімічні дослідження» – це вид навчально - дослідної роботи бакалавра, яка містить 

результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 

лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст 

навчального курсу. 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(пошукові, дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Особливості течії хімічних реакцій, умови перебігу реакцій в організмі людини. 

2. Роль вуглеводів в існуванні життя на Землі. 

3. Роль фотосинтезу в формуванні структури живої матерії. 

4. Структурна функція вуглеводів, целюлоза, хітин, кератин та їх похідні. 

5. Роль ліпідів у побудові мембран клітин. 

6. Роль холестерину в організмі людини. 

7. Складні ліпіди – приклади та їх роль в організмі людини. 

8. Первинна, вторинна, третинна, четвертинна структури білків. 

9. Функції білків – структурні, регуляторні, пластичні, енергетичні. 

10. Стероїдні гормони: гормони кори наднирників, гормони статевих залоз. 

11. Пентозофосфатний цикл та його біологічне значення 

12. Центральна роль ацетил-коензиму А у взаємозв’язку процесів обміну речовин. 

13. Звільнення енергії в організмі в процесі обміну речовин. 

14. Загальні шляхи розпаду амінокислот. 

15. Загальна характеристика вітамінів. 

16. Написання та опрацювання «Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, 

паразитологічне дослідження» форма 204/0. 

17. Написання протоколів дослідження збудників інфекційних хвороб. 

18. Робота з системою медико-біологічного спрямування Меdlaine. 
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ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

І-семестр 

Модуль 1. КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ ВУГЛЕВОДНОГО, ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ 

ТА БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН. 
 

Лекція 

Тема 1. Вступ в дисципліну «Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження». 

Аналітичні   технології  та обладнання сучасної клініко-біохімічної лабораторії. Об'єкти і 

методами дослідження. Організаційні основи клінічної біохімічної діагностики. 

Улаштування, оснащення та організація роботи клініко-біохімічної лабораторії.   

Практичне заняття 

Знати мету, завдання, структуру курсу, його особливості відносно завдань 

лабораторної діагностики. Ознайомитися з аналітичними технологіями та обладнанням 

сучасної клініко-біохімічної лабораторії. Об'єктами і методами дослідження. Підготовкою 

біологічних зразків для біохімічних аналізів.  Інструктажем з техніки безпеки. Першою до 

медичною допомогою. Вимогами до оформлення лабораторного журналу, робочого місця. 

Самостійна робота.  
Стисла історія розвитку медичної хімії та клінічних біохімічних досліджень. Її 

завдання та значення. Елементарний склад живих організмів. Властивості води та водно-

дисперсні системи організму: властивості води як розчинника, електролітична дисоціація 

води; активна реакція середовища; буферна дія та буферні системи; дифузія та осмос. 

Основні групи органічних сполук, що беруть участь в обміні речовин живих організмів. 

 

Лекція 

Тема 2. Система управління якістю лабораторними дослідженнями в лабораторіях клінічної 

біохімії. Аналітична надійність і значимість лабораторних тестів. Система управління 

якістю лабораторними дослідженнями в лабораторіях клінічної біохімії.  

Практичне заняття 

Характеристика аналітичних основ біохімічних досліджень. Клініко-біохімічні 

критерії системи одиниць СІ. Значимість системи управління якістю лабораторними 

дослідженнями в лабораторіях клінічної біохімії. Стандартизація процедур, що 

виконуються в лабораторії.  

Самостійна робота.  

Характеристика преаналітичний, аналітичний, постаналітичний етапи в роботі 

біохімічних лабораторій. Вимоги до компетентності та якості медичних лабораторій, які 

задокументовані в ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та 

компетентності». Особливості внутрішньолабораторної оцінки якості досліджень, 

побудова S-карт. Виявлення похибок. 

 

Лекція 

Тема 3. Клініко-біохімічні критерії обміну вуглеводів в нормі і патології. Види вуглеводів. 

Функції вуглеводів. Вуглеводи крові. Типи регуляції рівня глюкози в організмі. Причини 

порушення вуглеводного обміну, види. Порушення глюкозного обміну, гіпо та гіперглікемії 

– визначення, причини та наслідки.  

Практичне заняття 

Охарактеризувати види вуглеводів. Методи дослідження обміну глюкози. Алгоритми 

діагностики порушень глюкозного обміну. Метаболізм фруктози і галактози, види 

порушень Визначення типів регуляції рівня глюкози в організмі. Клініко-біохімічне 

значення  гіпо та гіперглікемії. Біохімічні критерії вуглеводів в крові та сечі. 

Самостійна робота.  
Типи регуляції рівня глюкози в організмі. Причини порушення вуглеводного обміну, 

види. Порушення глюкозного обміну, гіпо та гіперглікемії – визначення, причини та 

наслідки. 
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Лекція 

Тема 4. Клініко-біохімічні критерії обміну ліпідів в нормі і патології. Функції ліпідів. 

Шляхи перетворення холестеролу. Біологічна роль тригліцеридів. Порушення обміну 

ліпідів. Ожиріння, біохімічні порушення при ожиріння, механізми розвитку метаболічного 

синдрому. 

Практичне заняття 

Пояснювати функції ліпідів. Регуляцію обміну ліпідів. Шляхи перетворення 

холестеролу. Біологічну роль тригліцеридів. Порушення обміну ліпідів. Ліпопротеїни 

сироватки крові. Жирова інфільтація печінки. Охарактеризувати діагностичні критерії 

атеросклерозу як хронічної запальної реакції. Біохімічні критерії ліпідограми. Знати  

алгоритм діагностики порушень ліпідного обміну. 

Самостійна робота.  

Регуляція обміну ліпідів Жирова інфільтація печінки. Діагностичні критерії 

атеросклерозу як хронічної запальної реакції. Ліпопротеїни сироватки крові. 

 

Лекція 

Тема 5. Клініко-біохімічні критерії водно-сольового балансу в нормі і патології. 

Біологічна роль неорганічних речовин – води, катіонів і аніонів у обмінних процесах. 

Патологію кислотно-основного стану – метаболічний та респіраторний ацидоз і алкалоз,  

лабораторні показники. 

Практичне заняття 

 Пояснювати біологічну роль неорганічних речовин – води, катіонів і аніонів у 

обмінних процесах. Вміст мікро- та макроелементів, внутрішньоклітинної та 

позаклітинної води в організмі людини. Охарактеризовувати явище дегідратації та 

гіпергідратації організму.   

Самостійна робота.  
Вміст мікро- та макроелементів, внутрішньоклітинної та позаклітинної води в 

організмі людини.  Роль гормонів – вазопресину, паратірину, тіреокальцітоніну, 

мінералокортикоїдів у регуляції водно-сольового обміну 

 

Лекція 

Тема 6. Клініко-біохімічні критерії кислотно-лужної рівноваги в нормі і патології. 

Кислотно-лужна рівновага, визначення. Регуляція концентрації іонів водню як одна із 

важливих складових кислотно-лужної рівноваги (КЛР). Буферні системи, визначення, види,  

внутрішньоклітинні та позаклітинні буферні системи.  

Практичне заняття 

Охарактеризовувати регуляцію концентрації іонів водню як одну із важливих 

складових кислотно-лужної рівноваги (КЛР). Значення буферних систем, видів,  

внутрішньоклітинних та позаклітинних буферних систем. Фізіологічна регуляція КЛР. 

Лабораторна оцінка параметрів КЛР.  

Самостійна робота.  
Преаналітичний етап в дослідженні КЛР. Порушення кислотно основного стану при 

діабетичному кетоацидозі. 

 

ІІ-семестр 

Модуль 2. КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ ОБМІНУ БІЛКІВ, НУКЛЕЇНОВИХ 

КИСЛОТ. 
 

Лекція 

Тема 7. Клінічна біохімія вітамінів. Загальні поняття про вітаміни, їх класифікація. Шляхи 

надходження та метаболізму вітамінів в організмі, роль печінки в обміні вітамінів. Загальні 

механізми дії вітамінів. Патологія метаболізму вітамінів, екзогенні та ендогенні гіпо- та 

гіпервітамінози, порівняльна характеристика їх клінічних проявів.  
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Практичне заняття 

Охарактеризувати загальні поняття про вітаміни, їх класифікацію. Шляхи 

надходження та метаболізму вітамінів в організмі, роль печінки в обміні вітамінів. 

Пояснити загальні механізми дії вітамінів. Патологію метаболізму вітамінів, екзогенні та 

ендогенні гіпо- та гіпервітамінози, порівняльна характеристика їх клінічних проявів. 

Пояснити референтні значення концентрації вітамінів в організмі. Основні методики 

лабораторної діагностики, що застосовуються для визначення рівня вітамінів в крові та 

сечі. 

Самостійна робота.  
Високоефективна рідинна хроматографія, як спеціалізована методика визначення 

кількості вітамінів в крові, обладнання. Інші кількісні та якісні методи визначення 

концентрації вітамінів чи продуктів їх метаболізму (прямі і непрямі) в біологічних рідинах. 

Алергодіагностика.  

 

Лекція 

Тема 8. Клініко-біохімічні критерії вітамінного обміну в нормі і при патології. Клініко-

біохімічна характеристика вітамінів як біологічно активних речовин екзогенної природи. 

Коензимна функція вітамінів.  Роль кількісного співвідношення між окремими вітамінами, 

які поступають в організм людини. 

Практичне заняття 

Охарактеризувати патологію метаболізму вітамінів, екзогенні та ендогенні гіпо- та 

гіпервітамінози, порівняльна характеристика їх клінічних проявів. Біохімічні порушення 

при гіпер-, гіпо- і авітамінозах 

Самостійна робота.  
Генетична діагностика порушень обміну вітамінів. 

 

Лекція 

Тема 9. Клінічна біохімія білкового обміну. Білковий склад сироватки крові, методи 

визначення, зміни при патологічних станах.  Особливості зміни білкового спектру крові при 

гострих та хронічних запальних процесах, захворюваннях печінки, нирок. Діагностичне 

значення С-реактивного білка. Кінцеві продукти обміну азотовмісних сполук, методи 

дослідження. Утворення креатиніну, діагностичне значення визначення співвідношення 

креатин/креатинін у сироватці крові та сечі.  

Практичне заняття 

Пояснювати білковий склад сироватки крові, методи визначення, зміни при 

патологічних станах.  Особливості зміни білкового спектру крові при гострих та хронічних 

запальних процесах, захворюваннях печінки, нирок. Діагностичне значення С-реактивного 

білка. Кінцеві продукти обміну азотовмісних сполук, методи дослідження. Утворення 

креатиніну, діагностичне значення визначення співвідношення креатин/креатинін у 

сироватці крові та сечі. Складові небілкового азоту сироватки крові. Клініко біохімічна 

характеристика утворення і знешкодження аміаку в організмі людини.  

Самостійна робота.  
Складові небілкового азоту сироватки крові. Діагностичне значення сечовини у 

сироватці крові, їх лабораторна діагностика. 
 

Лекція 

Тема 10. Біологічна роль нуклеїнових кислот (ДНК, РНК.) Їх мономерний склад, процеси 

реплікації та транскрипції. Основи методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 

діагностичне застосування. Утворення сечової кислоти з пуринових нуклеотидів. Клініко-

біохімічна характеристика первинної і вторинної гіперурикемії.  

Практичне заняття 

Характеристика біологічної ролі нуклеїнових кислот (ДНК, РНК.) Їх мономерний 

склад, процеси реплікації та транскрипції. Основи методу полімеразної ланцюгової 

реакції(ПЛР), діагностичне застосування. Метод визначення сечової кислоти в сироватці 
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крові та сечі, діагностичне значення. 

Самостійна робота.  

Клініко-біохімічна роль нуклеїнових кислот (ДНК, РНК.) 

 

Лекція 

Тема 11. Основи клінічної ензимології. Хімічна природа та загальні властивості ензимів. 

Залежність швидкостей ензимних реакцій від температури, рН-середовища, концентрації 

субстратів і метаболітів, що необхідно враховувати при виконанні методів дослідження 

ензимів у КДЛ.  

Практичне заняття 

Вивчити хімічну природу та загальні властивості ензимів. Залежність швидкостей 

ензимних реакцій від температури, рН-середовища, концентрації субстратів і метаболітів, 

що необхідно враховувати при виконанні методів дослідження ензимів у КДЛ. 

Характеристика клініко-діагностичного значення та методи визначення показників 

активності у біологічних рідинах наступних ензимів: лактатдегідрогенази та її ізоформ; 

аланінамінотрансферази; аспартатамінотрансферази; креатинкінази та її ізоформ; j-

глутамілтранспептидази; лужної та кислої фосфатаз; холінестерази. 

Самостійна робота.  
Особливості клінічної ензимодіагностики. Органоспецифічність окремих ензимів,  

походження ензимів сироватки крові. 
 

Лекція 

Тема 12. Клінічна біохімія гормонів. Клініко-біохімічна характеристика гормонів як 

біологічно активних речовин ендогенної природи і дистантної дії. Сучасні дані про 

рецепторні системи для гормонів, діагностичне значення. Хімічна природа та механізм дії 

гормонів підшлункової залози інсуліну та глюкагону, лабораторна діагностика порушення 

їх дії.  

Практичне заняття 

Охарактеризувати клініко-біохімічну характеристику гормонів як біологічно 

активних речовин ендогенної природи і дистантної дії. Сучасні дані про рецепторні 

системи для гормонів, діагностичне значення. Вивчити хімічну природу та механізм дії 

гормонів підшлункової залози інсуліну та глюкагону, лабораторна діагностика порушення 

їх дії. 

Самостійна робота.  
Хімічна природа та вплив на обмін речовин гормонів клітин кори наднирників – 

глюкокортикоїдів та мінералокортикоїдів,  лабораторна діагностика гіпо- або 

гіперпродукції гормонів. Гормони клітин мозкової речовини наднирників – адреналін і 

норадреналін, їх дія в організмі.  
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X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основними  методами та формами навчання є:  

- лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні 

лекції (розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із 

заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції. 

-  практичне заняття: інструктаж, усне фронтальне опитування, письмове 

опитування, вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних клінічних 

завдань; ділова гра; робота у групах. 

- самостійна робота здобувачів освіти : обов'язкова, що передбачена навчальним 

планом і робочими програмами є одним з показників академічної активності та 

додаткових освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. 

− виконання домашніх завдань;  

− доопрацювання матеріалів лекції;  

− робота в інформаційних мережах;  

− есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

− створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

− розробка кейсів;  

− підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

− підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та повідомлень тощо;  

− узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

− систематичне відвідування навчальних занять;  

− відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів тощо;  

− завдання, які виконують здобувачі освіти під час переддипломної практики;  

− відвідування та участь у засіданнях відповідних здобувач вищої освіти наукових гуртків 

тощо;  

− інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

- індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) –дослідницька робота 

здобувачів освіти, що полягає у самостійному проведенні обстеження пацієнта, досліджень, 

збиранні наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать аудиторні потокові та 

групові заняття, участь у роботі студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка 

доповідей, тез, статей); участь у міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, 

вікторинах, Днях наук. 

- дистанційне навчання. 
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ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СФОРМОВАНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Методи та форми контролю успішності здобувачів освіти 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності освітньої роботи здобувача освіти. Вона формується на засадах набуття 

компетенцій та накопичення рейтингових балів за різноманітну освітню діяльність здобувача 

освіти за певний період навчання. 

Методи та форми контролю успішності здобувачів вищої освіти здійснюється 

відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни «Медична хімія та клінічні біохімічні 

дослідження» та Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти 

в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього 

процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі . 

Методи контролю: 

− усне індивідуальне опитування 

− письмовий тестовий контроль 

− комп’ютерний тестовий контроль 

− індивідуальне завдання 

− проєкти 

− презентації 

− участь в НДРЗ 

− модульний контроль 

− залік 

Передбачені наступні форми контролю успішності здобувачів освіти : 

І. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому практичному 

занятті та включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчали під 

час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Контроль проводять 

методом фронтального усного опитування. 

ІІ. Поточний контроль, який передбачає оцінювання поточної навчальної діяльності 

здобувача освіти та здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних 

цілей. Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки здобувачів 

освіти : опитування, вирішення ситуаційних завдань, тестування, практична перевірка рівня 

оволодіння та виконання практичних знань та умінь. Поточний контроль здійснюється на 

кожному практичному занятті відповідно до поставлених завдань з кожної теми.  

ІІІ. Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення окремого розділу 

дисципліни, базується на результатах оцінювання поточної навчальної діяльності здобувачів 

вищої освіти, які повністю виконали навчальну програму – відвідували всі аудиторні 

навчальні заняття  та набрали за результатами поточної навчальної діяльності кількість балів, 

не меншу 60 % від максимальної суми балів за модуль (не менше 120 балів). 
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ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

ЗДОБУВАЧЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Рейтингова система оцінювання набутих здобувачем вищої освіти результатів 

навчання розроблена відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності 

здобувачів вищої освіти в умовах впровадження європейської кредитно-трансферної 

системи організації освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі» та 

«Положення про систему оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти Чернівецького 

медичного фахового коледжу за європейською кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу».  

Під час оцінювання роботи здобувача вищої освіти протягом терміну вивчення 

дисципліни враховується наступне: 

− відвідування занять 

− активна та продуктивна участь на практичних заняттях 

− вивчення базової та додаткової літератури 

− участь у проєктах, презентаціях, НДРЗ 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності. 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною чотирибальною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі. Максимальна кількість, яку може набрати 

здобувач під час вивчення модуля складає 120 балів. Вона вираховується шляхом множення 

кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість оцінюваних тем у модулі. 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час вивчення модуля складає 76 

балів, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на 

кількість тем у модулі. 

Поточне оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється на практичних заняттях 

за традиційною чотирьох бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») з наступним перерахунком у багатобальну шкалу.   

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли здобувач вищої освіти знає зміст 

заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпні точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає 

матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання 

різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли здобувач вищої освіти знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач вищої 

освіти відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи 

складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється здобувачу освіти на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач вищої освіти спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі 

та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний 

самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає 

правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння здобувача вищої 

освіти не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

 

Оцінювання самостійної роботи. 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти, яка передбачена в темі 

поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на 

відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється під час 

підсумкового модульного контролю. 
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Оцінювання модульного контролю. 

Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового контролю допускаються 

здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та під час 

вивчення модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Максимальна кількість 

балів модульного контролю дорівнює 80. Модульний контроль вважається зарахованим, 

якщо здобувач набрав не менше 50 балів. 

 

Схема нарахування балів 

Оцінювання обов'язкової дисципліни «Медична хімія та клінічні біохімічні 

дослідження» є рейтинговим, визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності, 

виконання індивідуального завдання та за результатами модульного контролю. 

Максимальна кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння 

кожного модуля – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за 

результатами модульного контролю – 80 балів (40%). 

Під час оцінювання навчальної діяльності здобувачів необхідно надавати перевагу 

стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам. 

Перерахунок поточної успішності здобувачів вищої освіти при вивченні модуля 

1 з традиційної шкали в бали ЕCTS : 

- оцінка “відмінно” – 6 балів;  

- оцінка “добре” – 5 балів; 

- оцінка “задовільно” –4 бали; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Таблиця 1 

СХЕМА розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS   

Модуль 1. Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження 

Змістовий 

модуль 1 

№заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

1 6 5 4 

2 6 5 4 

3 6 5 4 

4 6 5 4 

5 6 5 4 

6 6 5 4 

7 6 5 4 

8 6 5 4 

9 6 5 4 

10 6 5 4 

Всього змістовий модуль 1 60 50 40 

Змістовий 

модуль 2 

11 6 5 4 

12 6 5 4 

13 6 5 4 

14 6 5 4 

15 6 5 4 

16 6 5 4 

17 6 5 4 

18 6 5 4 

19 6 5 4 

Всього змістовий модуль 2 54 45 36 

ІНДЗ (не більше 12 балів) 6   

Всього поточна успішність 120 95 76 

Модульний 

контроль 
20 71-80 60 -70 48-59 

МОДУЛЬ 1 200   
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Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність здобувач вищої освіти може отримати 

максимально 120 балів (табл. 1).  

Наприклад: кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (19 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“відмінно” (6 балів). 

19 тем х 6 балів  = 114 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність здобувач вищої освіти може отримати мінімально 

76 балів (табл. 1).  

Наприклад: кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (19 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (4 бали).  

19 тем х 4 бали  = 76 балів 

 

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи здобувача 

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу здобувача вищої освіти 

складає не більше 12 балів (табл. 2).  

Таблиця 2 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи 

здобувача освіти в балах ЕCTS) 

№ 

критері

ю 

Критерій рейтингової оцінки 
Мак. кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню 

та повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення 2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 
5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 12 залежно від якості виконаної ІНДЗ.  

Якщо здобувач вищої освіти бере участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, 

йому зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

Загальна кількість балів за результатами поточної успішності, балів за ІНДЗ не 

повинна перевищувати 200 балів. 

 

Підсумковий модульний контроль  

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які 

виконали програму даного модулю та отримали за поточну успішність не менше 80 балів. 

Підсумковий модульний контроль передбачає відповідь на 2 теоретичних питання 

(або 20 тестових завдань). 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти під час 

модульного контролю, складає 80 балів, при цьому максимальна оцінка (табл. 4). 

1) за усну відповідь (або 20 тестових завдань) – 40 балів; 

2) за вирішення ситуаційної задачі (4 задачі) – 40 балів; 

 

Критерії оцінювання відповіді при проведенні модульного контролю  

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли здобувач вищої освіти знає зміст 

заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; 

викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли здобувач вищої освіти знає зміст 

заняття та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач вищої 
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освіти відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. 

Відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється здобувачу вищої освіти на основі його знань 

всього змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач вищої освіти  

спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних 

питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих 

випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо 

поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння здобувача 

вищої освіти  не відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

Таблиця 3. 

Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні модульного контролю 

Оцінка Критерій Бали 

«5» вирішено 18-20 тестів (88% і більше) 36-40 балів 

«4» вирішено 15-17 тестів (74% - 87% 30-34 балів 

«3» вирішено 12-14 тестів (60% - 73%) 24-28 балів 

«2» вирішено 11 і менше тестів (і менше 60%) 0 балів 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 2 бали.  

 

 Критерії оцінювання виконання ситуаційного завдання :  
- «відмінно» - виконано без помилок 4 задачі; 

- «добре» - виконано з несуттєвими недоліками, виправленими під час виконання 

самим здобувачем вищої освіти ; 

- «задовільно» - виконано з недоліками, скоригованими викладачем; 

- «незадовільно» - не виконано. 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти під час 

модульного контролю, і підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо здобувач 

вищої освіти  набрав мінімально 48 балів (не менше 24 балів за усну відповідь або тестові 

завдання, 24 балів за вирішення ситуаційних завдань).  

Таблиця 4. 

Схема розподілу балів при оцінюванні підсумкового модульного контролю в балах ЕCTS 

Підсумковий модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Усна відповідь (тестовий контроль) 36-40 30-34 24-28 0 

Вирішення ситуаційного завдання 35-40 30-36 24-31 0 

Всього 71-80 60-64 48-59 0 

 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до кількості 

балів з дисципліни здобувач вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові 

місця за участь в олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.  

Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

Таблиця 5. 

Оцінювання дисципліни «Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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Оцінка з дисципліни виставляється здобувачам вищої освіти, яким зараховані усі 2 

змістових модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для здобувачів вищої освіти, які успішно 

виконали програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну 

шкалу за абсолютними критеріями (табл. 6). 

Таблиця  6.  

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 70 (мінімальної кількості балів), яку повинен 

набрати здобувач вищої освіти 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати здобувач вищої освіти 
«2» 

 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 
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ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

− Робоча програма дисципліни 

− Підручники та навчальні посібники,  

− Конспекти лекцій 

− Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під керівництвом 

викладача, методичні рекомендації СПРС 

− Індивідуальні завдання 

− Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

− Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

− Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

− Ілюстративні матеріали 

− Банк тестів, електронний банк тестових завдань 

− Тестові завдання для контролю змістових модулів 

− Робочі зошити 

− Навчальні таблиці 
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ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Дайте характеристик: охорона праці та техніка безпеки в клініко-біохімічній 

лабораторії 

2. Поясніть аналітичні основи біохімічних досліджень. Характеристика фізико-

хімічних принципів методів і апаратури клініко-біохімічних діагностичних 

лабораторій. Одиниці СІ. 

3. Преаналітичний, аналітичний, постаналітичний етапи в роботі біохімічних 

лабораторій. Відбір і підготовка біологічних зразків для біохімічних аналізів. 

4. Охарактеризуйте історію розвитку медичної хімії та клінічних біохімічних досліджень, її 

місце серед інших медико-біологічних дисциплін. Видатні вчені. Роль клінічної хімії в 

клінічній медицині.  

5. Вкажіть предмет і завдання медичної хімії та клінічних біохімічних досліджень. Розділи, 

галузі клінічної хімії, методи досліджень, методи розділення.  

6. Дайте характеристику біологічній функції білків. Вміст і розподіл білків у клітинах і 

тканинах організму.  

7. Дайте характеристику амінокислотам, їх властивості, будова, функції, біологічне значення. 

Класифікації амінокислот.  

8. Обґрунтуйте сучасні уявлення та рівні структурної організації білків.  

9. Охарактеризуйте фізико-хімічні властивості білків.  

10. Поясніть класифікацію білків. Хромо- і нуклеопротеїди, будова, діагностичне значення. 

11. Вкажіть білки плазми крові. Діагностичне значення визначення вмісту загального білка, 

білкових фракцій, С-реактивного білка в сироватці крові.  

12. Охарактеризуйте метаболізм білків у травному каналі.  

13. Дайте характеристику процесам гниття білків. Утворення токсичних продуктів при гнитті 

білків та їх знешкодження в печінці.  

14. Поясніть проміжний обмін білків. Поняття про трансамінування, дезамінування, 

декарбоксилювання амінокислот.  

15. Вкажіть кінцеві продукти обміну білків. Синтез сечовини. Діагностичне значення.  

16. Поясніть процеси утворення креатину та креатиніну, клініко-біохімічне значення порушень 

обміну креатину та креатиніну. Азотемії. 

17. Поясніть біологічне значення ферментів. Множинні форми ферментів (ізоферменти). 

Мультиферментні комплекси. 

18. Охарактеризуйте властивості ферментів як білків та як каталізаторів.  

19. Вкажіть класифікацію ферменти за хімічною будовою.  

20. Вкажіть простетичні і коферментні форми вітамінів, назва ферментів, до складу яких вони 

входять, та основні захворювання. 

21. Охарактеризуйте Міжнародну класифікацію та номенклатуру ферментів.  

22. Обґрунтуйте сучасні уявлення про механізм дії ферментів. 

23. Поясніть поняття «ензимологія», «ензимодіагностика», «ензимопатологія», 

«ензимотерапія».  

24. Дайте біологічну характеристику класифікації вітамінів. 

25. Охарактеризуйте вітаміноподібні речовини та антивітаміни. 

26. Розкрийте поняття а-, гіпо-, гіпервітамінози та типові причини їх виникнення. 

27. Дайте біохімічну характеристику окремих водо- та жиророзчинних вітамінів.  

28. Обґрунтуйте біологічну дію гормонів. Загальні властивості гормонів.  

29. Вкажіть класифікацію гормонів за хімічною будовою.  

30. Поясніть механізм дії гормонів.  

31. Обґрунтуйте фізіологічну дію гормонів і основні захворювання ендокринних залоз при гіпо- 

та гіперфункції.  

32. Дайте загальну характеристику вуглеводів та їх роль в організмі. 

33. Охарактеризуйте біохімічні процеси при травленні та всмоктуванні вуглеводів.  

34. Охарактеризуйте основні шляхи розпаду і синтезу вуглеводів.  

35. Дайте визначення глікогенозам. Причини гіпо- і гіперглікемій. Глюкозо-толерантний тест. 
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36. Обґрунтуйте гормональну регуляцію вуглеводного обміну.  

37. Дайте біохімічна характеристику харчових ліпідів.  

38. Поясніть біохімічні процеси при травленні всмоктування ліпідів у нормі і при патології.  

39. Дайте характеристику основним класам ліпопротеїнів крові.  

40. Поясніть поняття про окислення та утворення жирних кислот.  

41. Охарактеризуйте процеси утворення кетонових тіл.  

42. Вкажіть особливості метаболізму холестерину. 

43. Вкажіть діагностичні критерії ожиріння та атеросклерозу.  

44. Охарактеризуйте шляхи регуляції обміну ліпідів.  

45. Розкрийте поняття «метаболізм», «анаболізм», «катаболізм».  

46. Поясніть особливості механізму пластичного обміну. Регуляція. Незамінні фактори 

харчування.  

47. Розкрийте поняття «макроергічні сполуки». Макроергічний зв’язок.  

48. Охарактеризуйте основні етапи вивільнення енергії в організмі людини.  

49. Дайте характеристику циклу Кребса. 

50. Охарактеризуйте біологічне окиснення (дихання). Субстратне та окислювальне 

фосфорилювання.  

51. Вкажіть молекулярні механізми радіаційного пошкодження. Антиоксиданти як лікувальні 

засоби. 

52. Поясніть матричний характер синтезу нуклеїнових кислот.  

53. Охарактеризуйте етапи реплікації, ДНК-ініціації, елонгації, термінації.  

54. Вкажіть основні етапи транскрипції.  

55. Поясніть загальну послідовність стадій білкового синтезу (трансляція).  

56. Поясніть роль у процесі життєдіяльності організмів індукції та репресії. Процесінг. 

57. Охарактеризуйте молекулярні захворювання. Порушення обміну пов’язані з дефектом 

синтезу ферментів і транспортних білків (фенілкетонурія, алкаптонурія, альбінізм, 

аміноацидурія). Мутації та мутагени. 

58. Поясніть механізми розщеплення екзо- та ендогенних нуклеїнових кислот.  

59. Дайте характеристику порушення обміну нуклеотидів. Подагра, гіперурикемія. 

Гіпоурикемія.  

60. Вкажіть склад крові в нормі. Фізіологічні і біохімічні функції крові.  

61. Поясніть механізми  дії буферних систем крові. 

62. Охарактеризуйте біохімічний склад крові і сечі у нормі й при патології.  

63. Поясніть систему гемостазу. Судинно-тромбоцитарний і коагуляційний гемостаз. 

64. Вкажіть основні функції печінки, її значення в обміні речовин і життєдіяльності організму.  

65. Обґрунтуйте етапи утворення жовчних пігментів, їх значення у диференціальній діагностиці 

жовтяниць. Показники, що характеризують порушення функції печінки.  

66. Розкрийте поняття про основні функції нирок.  

67. Дайте біохімічну характеристику ниркового кліренсу і порогу, їхнє діагностичне значення.  

68. Охарактеризуйте водно-сольовий обмін, його регуляція у нормі та за умов патології.  

69. Обґрунтуйте біологічну роль та обмін натрію, калію, заліза, міді, кобальту, фтору, йоду та 

інших мікроелементів. 

70. Обґрунтуйте роль та участь нирок у регуляції кислотно-лужного стану і водно-сольового 

обміну. Гормональні механізми, їхня регуляція.  

71. Дайте характеристику антидіуретичному гормону, альдостерону, ренін-ангіотензинової 

системи. 

72. Вкажіть біохімічний склад м’язів.  

73. Поясніть біохімію м’язового скорочення та розслаблення. Біохімічні тести в діагностиці 

захворювань міокарда та скелетних м’язів.  

74. Вкажіть хімічний склад і метаболізм нервової системи.  

75. Вкажіть склад спинномозкової рідини.  

76. Поясніть особливості обміну речовин мозкової тканини. Лабораторні тести в діагностиці 

захворювань нервової системи.  

77. Охарактеризуйте основні функції, та дайте морфологічну та біохімічну характеристику 
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компонентів сполучної тканини.  

78. Вкажіть специфічні особливості метаболізму сполучної тканини, гормональна регуляція.  

79. Поясніть зміни сполучної тканини при старінні, колагенозах, мукополісахаридозах, 

загоюванні ран. Біохімічні тести в діагностиці захворювань сполучної тканини. 

80. Поясніть біохімічні зміни в разі інфікування вірусом імунодефіциту людини. 
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ХV. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

Перелік літератури: 
1. Клінічна біохімія. Навчальний посібник для здобувачів освіти  вищих 

фармацевтичних закладів ПІ-ІУ рівнів акредитації / Тимошенко О.П., Вороніна Л.М., 

Кравченко В.М. та ін.; За ред. О.П.Тимошенко. X.: Вид-во НФаУ, Золоті сторінки, 2003. - 

239 с. 

2. Медична хімія: підручник /Калібабчук В. О., Чекман І. С., Галинська В.І. та ін. – К.: 

ВСВ Зилва Дж. Ф., Пэннелл П. Р. Клиническая химия в диагностике и лечении: Пер. с 

англ. — М.: Медицина, 1988, 528 с.  

3.  Клінічна лабораторна діагностика (практичні заняття з біохімії)./Під ред. 

Денисюка В.Г./ Київ: Вища школа, 1994, 423. 

4. Маршалл Дж. - Клиническая биохимия. djvu [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://kingmed.info/download.php?book_id=322 

5. Посібник з клінічної лабораторної діагностики. /Під ред. Денисюка В.Г./ Київ: 

Вища школа, 1994, 423.  «Медицина», 2016. – 336 с. 

6. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. - Вінниця: Нова Книга, 

2006. - 776 с. 

7. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Біологічна хімія. - Вінниця: Нова Книга, 

2006. - 776 с. 

8. Галяс В.Л., Колотницький А.Г. Фізична і колоїдна хімія. — Львів, 2003. — 453 с. 

9. Гомонай В.І. Фізична і колоїдна хімія. - Вінниця: Нова книга, 2007 

10. Губський Ю.І. Біоорганічна хімія. - Вінниця: Нова Книга, 2005. – 464 с. 

11. Музиченко В.П. Біологічна хімія: підручник /В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. 

Яворська; за ред.. акад.. АН ВШ України Б.С. Зіменковського. – К.ВСВ «Медицина», 

2010. – 496 с. 

12. Стрельцов О.А., Мельничук Д.О., Снітинський В.В. Фізична і колоїдна хімія. — 

Львів: Ліга-Прес, 2003. — 443 с. 

13. Черних В. П. Органічна хімія: У 3 кн: Книга 1. Основи будови органічних сполук / 

В.П. Черних, Б.С. Зименковський, І. С. Гриценко: Підручник для фарм. вузів і 

факультетів. — Х.: Основа, 1993. — 167 с. 

14. Черних В.П. та ін. Органічна хімія: Підручник для вищих фармацевтичних закладів 

освіти. У 3 кн. / В.П. Черних, Б.С. Зименковський, І.С. Гриценко. Кн. 3. Гетероциклічні та 

природні сполуки. — Х.: Основа, 1997. — 256 с. 

15. Черних В.П. та ін. Органічна хімія: У 3 кн. / В.П. Черних, Б.С. Зименковський, І.С. 

Гриценко. Кн. 2. Вуглеводні та їх функціональні похідні: Підручник для здобувачів освіти  

фарм. вузів і фак. — Х.: Основа, 1996. — 480с. 

Електронні джерела: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та практичних занять. 

2. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти».  [Електронний ресурс. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

3. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. Івасюка. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

4. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 
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